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Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Parktheater Eindhoven heeft stadsdichter Merel Morre 50
gedichten gebundeld in Een bundel geluk. Deze gelegenheidsbundel is in samenwerking met Uitgeverij
Palmslag gepubliceerd.Een bundel geluk maakt deel uit van een viertal boeken dat het Parktheater in het kader
van zijn 50-jarig jubileum uitgeeft. Naast deze bundel verschijnen dit jubileumjaar nog Een bundel smaak, met
50 lievelingsrecepten van precies 50 artiesten en Een bundel herinneringen, waarin 50 theaterbezoekers
herinneringen ophalen aan 50 jaar Stadsschouwburg / Parktheater Eindhoven. De serie wordt compleet
gemaakt met Een bundel toekomst: 50 experts en ervaringsdeskundigen geven hun visie op wat de rol van
theater kan zijn in het jaar 2020.Een deel van de verkoopopbrengst van de vier boeken komt ten goede aan
innovatiefonds en innovatietraject thinX, dat het Parktheater in 2012 introduceerde.In Een bundel geluk staan
gedichten die inzoomen op geluk. Een groot deel van deze bundel werd speciaal door Merel voor het
Parktheater geschreven. Daarnaast staan er enkele gedichten in die ze eerder online publiceerde of die zijn
opgenomen in haar debuutbundel Met mijn ogen dicht ik alles heel en in haar in april 2015 te verschijnen
tweede bundel Dons op mijn tanden.Merel Morre (1977) dicht en schrijft toegankelijk en spitsvondig. Soms
brutaal, maar altijd echt, eerlijk en kwetsbaar. Ze kijkt, ze mikt, ze hoopt te raken. Merel is tekstschrijver en
mede-eigenaar van tekstbureau Brief van de Koning. In 2013 koos jury en publiek haar als stadsdichter van
Eindhoven. Ze draagt deze titel voor een periode van twee jaar (2013-2015). In oktober 2013 verscheen haar
eerste dichtbundel Met mijn ogen dicht ik alles heel bij Palmslag. Haar tweede bundel Dons op mijn tanden
verschijnt in april 2015 bij Uitgeverij Palmslag.Merel woont, werkt en leeft in Eindhoven met Sebastiaan,

dochter Maria en zoon Storm.

